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 وهو ءرلاعلا ٍءاَحَأ عي ف فوُرْعَم لْيغَنِتبَ نر مشا

 ُهاقْلِي ام ّنإف ءَوْرَغالو .ٍرْضَحَتُم ٍدَلِب لُك يف ٌمَرَكُم مْ
 رار فشلا نزلا نا نا يلا ىَضْرَلا
 ير ل فلا لل للا لإ نإ دعاتلا

 . اَهتايَح
 ٍةئيَِم يف ِهِجْوَ عم مِيقُي ءايِرَت ايناطيرب ًالُجَر اهُدِلاو ناك

 تَدْمُح ُهَنلا الل َتَدِلُو ٠ ماع 'يفو .ايلاطيإ يف ةّسنرولف

 .اهف نَدِلَُو ىلا يدل

 ءارتلكنإ ىلإ اداَعف ا ذ دل َش

 ةاتق ْتَحّبْطْأو سئرولف تَعَرَْرَت ثيَح ءةَريِصق ٍةَرَثَ َدْعَ

 تتاكو .ىمّدلاب اًدج َدَعْلْوُم تناك .راظنألا اًهتَناَرَر 0

 نه ىلا دسم ىمذلا نأ, اهتضارفا ةلطتملا 3

 ,ةفاعلا اه. دوم اهيضيرتت نع ٌكلووْسْلا

 كا ا

 َودْلَب يف ىَضْرَلا ُدوُعَت ءاهيدِلاو ٍةَقْفرِب .تناكو .اهيكُح

 ماّطلا ّ ةلياح اهِذَْم نم ٍةَبيِرَقلاَو ةَريِعَصلا «يِزْسوُر»

 ييالا َنْوَعلاو



 ,اهداوج ٍرْهَظ ىلع ٍةَمْزَن يف سْنَروَلَف َتَجَرَح مْوَي تاذ
 اه ميد ايدل ٍةَرواجما ةّسيِنَكلا ٍنِهاك ٍةقفرب

 بِناج لإ اًسنلاج اًروُجَع اًيعار اَدَهاَس .ةّماعلا َقيِرَطلا

 .«باك» بلك 0 ٠ قيرطلا

 ناكو ءهِْلَكِب اًدج اًعَلوُم ِعاَرلا ناك

 كو « هلك هَل ضرعَت يذلا ثداحلا

 .ُهَقْتَح رقآلُم َدْباَل نيكنملا «باك» نأ

 ادّيو . ِهِئاَرَج ْنِم ةقاس

 رهط نع تَرَ ىنح اذهب روف تع نأ امو
 بلكلا قاس صحت دع ا َعَمِن ِاعلبو ٠ قدا

 ةق َرْئابَج اع 0 راسم

 ناك امك ةطاشن َداعتْساو ُْبلكلا يش ام َناعْرَبو . بلكلا
0 

 .ثياحلا عوقو لبق



 لإ دلل يح نوح ةيان راف كش امتنع
 ُرهْظَت تناك يتلا ةريوملاو َةَدجَتْسملا ِءايشَألابو بْعنتلاب يفقش
 يف كلا مَعَ اهدلاد ناك الكل يف قايل حرس ىلَع
 تاّيِصْخشلا نم اري ِهِلِرْثَم يف ليفتْسَي ناكو . ريشه ٍةعطاقُم

 انسي ُدْعَب بف حبصأ يذلا ُنوُسْرلاب را مهثيد ره
 .ءارّرُولل

 ٍدالب ْنِم ٍلُوَحَتلا ,قيرط يف ارتلكنإ تناك ٍةَبقحلا َكلَي يف
 قربك نمو َلياعَم تاذ ةّيِعانص دالي ىلإ ًالاجإ عار
 تاعاّرتخالا تاكو ءاهِدْهَع ٍلْوأ يف ٌةيِديِدلا ككيسلا تناك

 0 5 0 د 9 8# ٌدئيدحلا

 . كِلذب رماتقلا 6 ا 0 ّيِه اهنأو ءام لَمَعِب

 رعيمَجك عاضؤألا ءىيَس ارد ناك ُهْئاَر يذلا ىقنشتْسملاف

 اًئْيَش َنفِرْعي .نُك اق تاضّرما 1 ايلا كلي يف تايقيثتسم ا

 نيذلا ,ءالؤه نم َنوُليِلَق ناكو ,ىضْملاب ةَيانعلا ديبكا نع
 . ايا هني حورخلا َنومفَوتَي يفسالسلل لرعق لإ اوزطنعأ
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 ةنهلا يه تفولا كلذ يف ضيرْشلا هني نكن ْمَل
 نول اَدِلاو َقِمّص ْدَقَف ءاذلو . ويلا اهفرْعَت يتلا َةميِظَعلا

 ١ رَمُم حبت نأ ىف اهيَبغ نع اميري امنع

 نكت مل ٍدَنهِم فارتخا نم اهلا اَعتمَيِل اًهَدْهُج ابرج

 اهيدلاو عاف تاون ةْذِع سنو 20 6
 يح سرت ٠ وَما كلت ايِط تن

 مر مدا اهنَرانَتُم يف ينلا ٍةّيَبْطلا بتكلا

 اًريبك ٍءالؤه ُدَدَع ناك الو .َن 7 نوسرم اوناك اَمَدْنِع اهيايِرفَأ

 . ضيم نهم ىلع ِنُرَمَشِل ةَصْرُف كيد اَه حانأ دََق
 اهيَدلاو تقنفأ | + نيئالثلا نيم تقلي نجح اريل

 دهم | سردل سيرابوا ابناملا ىلإ .باهتلاب اذ ”حاشلاو
 رك ندارص نا يع نحال
 اهنراتخا يتلا ٍةَنهلا

 . اهلك اًتايَح ىَرَحي َريَعُي نأ ُهَل رق يذلا ثياحلا َمِقَو م

 ! مْرقلا ُبْرَح تيل دل



 اهرْمُع نم يناللاو ديار تقلب دَق ُسْنَروُلَف تناك
 ,ةهج نو ايسوُر نب .1804 ماع ْمِْقلا ُبْرَح تعفو

 ا روج ل ا ا
 | يِهو - ُمِْقلا تناك

 2 هو ادم فس
 ةقطنم  ايسور نم ةّيبونجلا

 َليسزَأ يحو .ارتلكنإ نع لوط َدفاسم ُدعْبَت يجو لاتقل
 بط ناي فطيح نكي مل ايل نوُيناطيربلا ُدونجلا
 رار لل رع ولا ىتأق قو انعاش دالبلا َكلَي

 سا هدر خانم يف ةيِؤْيَص سالم َنوُدتْرَي اوناك ْدَقَف كل
 يف لس "تناك مهتادادمإ م نأ َكِلَذ ىلع ُدز .ءاّتيشلا يف اًدج
 يف ّطَحَتلِل ٌةَضْرُع اًبلاغ تاكو ءاًدج ٍةئيِطَب ,ٍةيِعارش ع

 .ٍرْخَبلا ضرع
 ام تاع سوا . ةقئاف ٍةلاسَيب نيلكنإلا ذوتجلا براح دق

 «املأ» كري تقرع بلا كلي يف تجدي ارضع
 ٍروُرَم َدْعَب اهاحَر تراد نقر «”ألأ» 0 ىلإ 17

 قل .مزقلا ىلإ ةيزيلكنإلا تاَرَقلا ٍلزنِإ ىلَع طق
 0 7 ٍةهجلا ىلع بطلا َوْحَت تعفن َرّْتلا رمل

 كلَ ْتَطَقَس ام َناَعْرَسو . قوانخلا يف َنوَُصَحَتُي ُسورلا ناك
 ووسام ةليدم ىلإ نيرا باول
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 انآ, دكرشم و اورج نيدلا رلكنرلا دوبجلا دنع ناك
 ويلفت لَ .ءىيطاتنلا ىلإ وأ موِعاجْرإ نم دال نا تاكو ءاَريبك
 .« يراتوكس» ف تايقئشتْسملا الإ ارحب

 وفاعسا ت تارا اهشنج هلود لك هع ,وزه انياب 5
 ماع فياَمَأ . . بْرَخلا ٍنادْيَم يف ىَحْرجلاب يان بط تامدَحو
 0 ناكو .يفاعسا ا كِلاتُه نكي لف 10

 ناكو هِوَدبَعُم ٍريَغ ا َريَع ٍةّيئادب ٍتابَرَع يف 0
 . مهجارج فرت نم م ف 0 م 0-5

 ٠ .مقلا يف يخي ام ىلع يطل يزيلكنإلا بلا ناك ام
 يفر سمانا دير ليسارُم َكِلُذ فيتكي ْمَل وَ
 يف يردي ناك ام ميج ليسارْلا ا ار نقل فراك ماك
 زيلكنإلا ىلا لاوخأ ْنَع ِهِيَقِحَص يف َبَتَكَف ءِناَدْيَلا
 ٍتابَرَع يف لاي ثالث ةقاسُم .نتسلا الإ نور لفتت كانا
 تايقسشتسُم م ميل نوي وفا امنت ءوفلتي مهتاجأ جر

 اني ريتك ثكأ اًمامِتمآو َةيانِع مهاحْرَج ىَْليو ؛ 0
 .«ةيكاسملا انونِطاوُم هلل
 ماد
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 ةّيِفاك ةرفأ « نايحألا ِبَلْغُأ ف : را د كل

 َلْبَق ٌماَيَأ يِضْمَت تناك .ِءابِطألا ِةَلقِل اًرظتو .تاّناطَي الو
 ع 5 2 ,
 ناك َنيذلا ٍدونجلا كيلوا ْنِم ْدَدَع تام ْدَقَل . مهحارج َةاوادُم

 ةياعلاو تافاعسإلا م ترفاوت ىل ؛مهداقْنِإ نكمملا نم

 رطب هي زيلكلإلا تايقندتلا ذه يف ْنُكَي ْمّلو
 ةيسردلا فلعل ناش ايف يللا ناكر تارت

 تايهار ْمِهِب ىتغتو , لضفأ تايم يف َنوُجلاعُي اوثاك َنيِذَلا

 1 ل ما سل
 نع بنك يذلا .«سهاتلا» ليمارم َراذ نأ تَدَحو

 ىلإ اًريِرَْت َلَسْرَأف .«يراتوكس» يف تاق «تابّرعلا
 تامر كالي انلكنإا ف يرتد دفء

 َنيِذلا نيباصملا دونجلا ضيرْمَتِل .ةدارإلاو ,ةءافكلاب َنْعَنمتي
 «؟ « يراتوكس» تايفلفتسما يف 0

1 

 « ٍلاحلا ٍةَعْيَط



 .تزّبْرِه ٍنْدس ُهمما َلُجَر ارتلكنإ يف ِةّيِبْرَحلا َريزَو ناك
 0 «يراتوكس» يف تانسسلا عضو َنَع امَدْنِعو

 هاش ير هلا تناكر الإ تاطردم ١ لامزإا برت

 :الئف انلإ بكف منيت سررت

 .مّلعأ ام ىلع ءاتلكنإ يف طَقَف داو صْخَتش 3 كِلانُم»

 ىلإ َنيِفْصُت َلَهَف . اذهك عوُرْشَم ١

 «؟ هلياكب لّمَعلا ن

 نم لقأ يف .تابيترتلا ٌعيِج
 ,قيرف ىلَع ةماع ةَفرشُم سن رول

 نالكنإلا تايفتتسلا لإ نفوس اولا تاضرَعْملا

 ٍوتاَضَرَمُم داجيإ ّيِه سر 2ك ٌةَحِلْملا مهلا تاكو

 علا يف تابغارو ِتاْمالُم



 ترسب رب ةدّيرسلا اهبسأ مريع ةقيرَص سئر ولفل تناك
 اَمَننِعو :اهنينراعمو اهتم باهتلل اًدادئيتنا .تّرهظَأ ىلا
 تناك , ٍلّمَعلا يف تابِغاَرلا تاضّرَمْلا لباقي سر ولف تأَدَب
 .اهِيَّمِهُم يف اهتواعت جذربسي رب درسا

 ُدَرَع ِدْيلَع 0 ّ ناعم ٠ سل ف بكم 0



 ّيِه تناك اهِفيِلكت نِم طقف عوبسا َدْعِبو . مهبلإ اهتاضرمم 0 2 ٠ 0 5 00 507 3 مماق
1 0 9 2 
 ٍةَلَحِر يف ٍرْحَبلا بوكر ٍداَدْعِتسالا ٍةّبْهأ ىلع تاضّرَمملا قيرفو
 .ٍةَليوَط
 ا

 فس ىَحْرلا دونجلا ضيرمت ْنَع اًضَوِع ُهنإو ءايكرت يف
 .َنْهْضَرَمُي نم ىلإ ٍةَجاح يف َنْحِبْصُيو ٠ ,نه نضَرمَي

 تالطْبلا ا ءاسنلا نِم ةريغملا ةقرقلا كلت ترداح امدنِعو



 رطل ىلإ «ياكسي» جيلَح ربع راجيا نَع اًضْوِع
 اكرر اذا لا ةفزو تكلس: قراط لبج قي نر

 ارب اهنيو اسنَرَف ٍلاَمث ىلإ يزيلكنالا لانَقلا َنْرَبَعَف ءَرَخآ

 املا لع «ىولوي» ءانسم لإ ني دصت تعب .السرم لإ
 ايار ًالابقتنما َنليقتسا ٍلاثقلا َنِم ٍرَحآلا

 نياتلا لب ا يِهاَججلا نه َتَقَتَه

 ناك كلذ لإ ناسسلا تركي نأ ديرب لك «٠ نوعي لح لع
 باحْصأ َضْقَرو؛ 0 هيل نيام لك نك مدي
 كك 05120 0 هاا ٍقيانقلا

 . ةيناَحح يتالقنت عيبج نكت نأ لع دلل

 1 سن رول َرََتِل رهاظملا وه ٌعيَِح ْنُكَت مَل
 , نكن فو 0 ل ُديِحَولا اهم
 0 مَدْعِل رتل هيل خلا ناك ا

 اها ّيِه تءاج يتلا ةيانعلا َكْلِت- ٍةمزأللا ٍةيانعلا

 عم تراتجأ نحل ةديعَسإ سَ روف تناك «اذل . مك اًهيِدقت
 « سيكف» ٍةَنيِفَسلا ٍرْهَظ ىلَع َرْمَبلا َنِكَرو ءاسنَرف اهتاقِيِفَر
 . قرُشلا ءاجناب
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 ءاَه كا ارا ليي نوف تال

 دع َقرَمَت ام ناعْرَسو ٠ ع 12 نع
 ديسلا يسار 22 درا لمي اهعرفأ نم ع

 0 ار
 .ٍروخصلا ىلَع مطحتلا ٌرطخ هجاوت

 راو نما تاضرمملا نو رتاريتك نأ اذه نإ فيعأ
 كليب رماّيِقلاب َنِهِعُربَت ىلَع ردنا هيلا لسد دل
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 ف ايافي ار سل تناك كس ىاتثألا ونه

 لوط ير راو و لرش اسس لع 02 ل
 عب نم مدع رسورلا ٌعِفادم تناكو . ليم ىلَع

 ٍناونلا ٍرَْصَم ىلإ اوُلصَو ىّنَح ْمهِفََه ْنَع اوُئجارتي ْمَل
 .اهنيياح اورسأو ميادلا اوتكساو

 هيدر 8 ملا ران الراو كا
 ةّيِمَحلَم ةديِصق نوسنت دروللا ريبكلا ٌرِعاسشلا مظن دقو

 .نيهنشلا َموُلا اذه اهيف فَي
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 َنوُلِصَي «افالكالب» ٍةكَرْمُم ىَحْرَج َناك يذلا تْقَولا يف

 سنو ولفب شيلا ُاَبِطَأ بحري نأ ني ًالدَبو
 ُدَقَف ءاَ تاقيارملا تاضَرَملاو لْيغنِتنَ

 دال ترحم نأ نريد |رداك ءاينقلا دنحلا ءاطأف

 ان طتتشلاب اذهل ناكو . اهنطلأ نك
 ىَضْوَفلا ِتأَر نأ َدْمَب ءولْعف ىلع

 يه سنروأف نأ لوُه ٍروُكدلا لاي طخ نكي مل
 «يراتوكس» لإ ترا مثار هيل راسل دضأ

 يش يأ 0 نأ هِعْسَو يف 0 نلو ,نعرملا ٍضيرْمَتِل

 .اهيَدَه ْعُولُب ْنِم اهم



 ادعلطلا دلال و ةلاعاتو ىشقشملا فرح ناك

 ٍِتاضَرَملا َعْنَم َلِواحي لوم روثكدلا اني ام اذإ .ةَبارَعالو
 .وذهك ٍتايَقْسْنُس ةْيْوُر ني ارلكنإ نِم تامياقلا َتاَرمْلا
 تناك .يفيخم ,لكشي ةَرِذَم تابقلشتنملا تناك .عقاولا يفو

 نياطم اجر بنج لإ ىحرَج الاجر ملعَت ةدحاَولا ةعاقلا

 راي ل ل كراع نكي ملا راس عاما
 ىلإ ُمدَقُب امّلَقو ,رخبَطلا َءىَبَس َناكف ُماعْطلا امأ .تاَبناَطَبلا

 ا

 ءلوق وأ دلعي نم لوه روتكدلا نكمست ام لك مْحْرو
 ارسل لع سعال كر ىف در كم

 فرو ردألا تامل لسعر اق عرالا دطس
 زجل دعارلا بان

 اوُيَق اف .ءَيِطَألا اّمَأ , نانيتمالاو ٍرْكُشلاب َكِلذ ُدونجلا لّباق

 مهم مل اًحيضاو ادّيْدَقَل . تاضّرمملا ِهْجَو يف ليِقارَعلا َنوُعَضَي
 لإ كاضرعملا ترطضا ال .اهينستا لع ,يايجاوي اوناق مل

 رزفلا فشلا تاعاف سسو هقح 2 دا لع
 يرض الإ كلذب رزاق سرولف ليسرف ني نرش اراك
 .هييْرَخلا ٍريَد
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 ٍلاسْرإ نع اهلقننَي ام ماهل نم نين روف ىذلا نك
 0اس رص م رك 0 كا نإ ريراقتلا

 .اًحيرُمو اًيِظن اًناكم اهِلْمَجِل

 نايف سمس و رعب 0 يلا ام اعمل
 هو

 قمم ىف ةملصو /يراتوكس» تايفشتسم تناك دق

 يِذَلا ٍبوُؤدلا صل لمعلا .لئضَيو َنآلا اَمأ ءايناطيري
 نو لضفأ تايفتتتسملا كلي تحبصأ , تاليلق ُءاسي دب تماق

 َنوُيناطيَربلا ٌدونجلا . ناك يتلا َكْلِ رقلا اًهتاريِظَن

 'بزملا عاللا ذم ايلع نيينرفلا رقدالتز .ةرتيك
4 



 نأ نَع اًضرِعو .َِئاَْلِل اَظَم ًالْجَر لوم ٌروُتكَدلا ناك

 ارسل هيوهرحي اوناكف دوبملا امأ .دقبللاو شملا نم كيرلا

 ار كلا طع نم دقو . ْمُهاَيِإ هِلاَمْمإلو ٠ م ِهَتَلَماعُم

 لع اوناك ايناطي رب ىف ني راطا نإ تاضرملا هر قل

 86 0 ل م ا
 دينا 8 0 0 يما را كلذ دعو
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 لع اريك فِي دنس ةئِم ُدنُم ناطيربلا بلا ناك
 نيا ىلإ 0 برحلا ىلإ َنوُئَعْم هونبللا ناكف ولا

 ددطلا نفط اس ل

 5 هامل

 مع دقو ديزحالل دجلحلا سايب امنا ةرطلا ناك
 2 ل ل راف د1

 ذق ةّيِزَحأ ةلمحم ةنيفس نأ َنِلَعا نيِح دونجلا َبوُلُق ُحَّرفلا
2 

 ّعَم نيت ع ميل اهقيرط يف اناككا تّداغ

 7-00 اذه مر "2 رول تدَّصَن ذو

 عسوب ني 0 رصيف فالآ ةرشعب ْمُهدَوَر ةَلبِلقلا ىلوألا

 اا ُسنَروُلَ تك لا

 صا نيلا كلذ ذنمو . تايقسسسلا .خياطم ةراذإ تاطرملا

 . .غبُطلا دّيجو انخاس ْمُهَماََط َنوُنَوانَتَي ىَحْرَجلا ُلاجّرلا

 ايل



 الا خخ ام ديب
 را ما اَدَب ْدَقَل

 ْتَقَتْكا لب . عوضا اذه يف سئَرولف ةئئقانت مل 1

 ٍدكِيلا َنِم رمْوَيلا َكِلَذ يف اَه َتَدَرَو ٍةَلاسر ىلَع ُهَنعَلْطا نب

 لك ياو اشلاو لوني هتقنإ» ايو كنق ابرك

 .لوُه روتكدلا تاكسإل اًيِناك 0 ٌناكو

5 



 نع كرولا ٠ عيج ملط اثدمَمَت دقق ندر رلف ام
 ىلع وي مل ادحأ نأ اذه نع تدوم ٠ ايل كيلا ٍةلاسر
 لف د هيراعا لاق راقلا ني اَهْنَ

 ”اقسسملا دا لع ردنا كام ندع

 تاداضلا َنِم ِةَرِفاو َتاّيَمك ىلإ هلام ةعاشلا حبت

 ىّوْكَش د َكِلاَنُه تتاكو . عاوتألا عب 2

 لأ سر ولف تنشتكا رت تا اولا هزه

 ّنِكلو ويزاوُللا كلير 1

 نأ اًعْرَذَتم ءاَهِفرَصَت تحت اهرب ْحَمْسَي ْمَل لوُه روتكدلا
 .ةّصاخ هَل ِةققاوُم طبترم اولا ذه َفْرَص

 طلت لبق يخت نأ هئللا نإ سوط تقلا 0
 ناشي بس مالا نوتات اجرك ناك ٠ قربان ران 1

 ايئاليِمَرو يه تَمَحَتقا نأ الإ اثم َناك اق . اع ,مزاوللا هده

 روتكدلا نم ىَأْرَم ىلَعو «ةَونَع َقيِدانّصلا َنْدَنَقو تاعّدؤَتسُما
 ول مهوب ناكو .اودهاش اني اوُِهذ ْدَقَل . ةّصاخلا ٍةْجّللاو لوم
 .ايزوثكي ٍةَكِللل ةلاسر اوُركدَت ْمُهّنِكلو .اهمْنم اوعاطَتسا

43 



 الا يل ع مر ا
 طع الا تس يل ا للا ل 0 الا

 . ٍضَرَلاو نَمولِل

 ٍرْوّبلا رٍضرالا نِم َد

 رصف يعل
 رعي ىحرجلا ءابق رلا نم. نيثثا تعتفا دقو . عيا

 00 سحلب اهِعْرَزِل اًديِهْمَت ركل

 طل مع تا كلو . رعازملاو
 نوفي اوعَرَتو مِهِدِعاوَس ْنَع لالا : مس ءدلا لاو

22 2 
 ْتَرَمْلَأ ةّطخلا ل نأ

 اولئاَتو مهتابَجَو يف ىَضخلا رقابطأ لع ىحرملا لصحت

 0 تاوُطْحب ٍءافّيشلِل
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 ٍروُمألا .عالطينساب ٌةقوُعَس لْيمْيَت سئروُلف تناك
 يظن يف ٍةميِظَع ةَبِهْوَم تاذ اًضِنَأ تلاكو , ٍبَنُك ْنَع اهِسْفتب
 , عقاولا ينو .ةوُجْرْلا ةَدِئافلاب تأت ْتْيحي اًهِقيسنتو ءايمثألا
 تنك ْمك» :تابسانملا ىتحإ يف ايروثكف هكا اًبنَع تلا
 ةويرملا راو د مال كلا

 .« يراتوكس» ىلإ َنوُلِصَي َنوُباصُما لاجّرلا ناك امل
 هَخ وأ ويل سام مهحارجو .ةكرخلاراذْفأ مين
 «افالكالب» ىلإ باهّذلا سئَروُلف ْتَرَرَق ءاقالطإ ْوَدمَصُم
 ناكو . لا َنِم ةيمامألا رطوُطُخلا يف ٍديِمْضَتلا َركارَم َبِقارُتِل

 باهذلا نيم اََعْنَم لوُه ُروُْكَدلا لواحي نأ يبطل

 اةيرارو,. رولا لقا هيلا لإ ستر ولف تهون
 ناك ْدَقَل .«لوبوتسابسس» لوح ,قدانخلا َفْلَح ِةَيبجلا طوُطخ
 لاجِر 1 ,وافكأ ٌردغَو نودوسحا ُاَبِطَأ ال اهابقتسا يف َكانُم

 ناكلاو ا نونا فرم رادو دا كف كت
 ايدي ىلَع ةّماتلا ةَياَنعلا َنوَقْلَيَس مهتَباصإ

 ال نوفي ةريغصلا اهرب مهب لَقَتت يجو - ُدونجلا ناك
 كا ل انا

 كك



 ضالخلإو وهم لَمَْت «يراتوكس» ىلإ سنرولف تذاع
 انا للا طيرتم ناسا وسما نييع لع
 لإ قي لا ةرارو تأ امتي هي وذنس كا ورمل تراص
 .ترْيَرِه ندم اهِقبِدص ٍرْبَغ

 لازال تناك اهنكلو
2 

 م اسال قط نا كس حر ع
 . «لاطنألا

 تاملكلا ٌعيِطَتسَتالف ْمهيشنَأ دونجلا ىلإ بسلا ام

 . سئ روُلْفل ديرششلا ميسو ْمهريدقَت نَع َرييغتلا

 ةنئضتنم دعب نا لبَللا تاعاس يف « سئرولف ت تناك

 كوالا تاعاقلا َربَع ريما ايو لح 5

 . ماري ام ىلَع ناك ٍءْيَش كف 6
 اوئاك .بولقلا وُظيِلَعلا دونجا ىَتَح هنأ ءاَه 3 4 3

00 
 ”مهفرتص ني رثتا يجو اهل
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 ءاينابا مرؤلا يف لعين سنرولف همهم تبتلاا دق
 الكا لإ تدب
 ٍةَنيقسلا ٍريَظ ىلَع ,يَاع لبق . أ سد

 اوُرِخَس َن دل كيأ ىَ اعاد يف أ نكي مل « :

 اًهئكبقتسا قف ءاَجتَْوَع َدْنِع ءَنآلا اّمأ . ل لج 1

 .رضَلا ٍءاسي ,مظغأك ايت اهلياكب دم

 2 | حابنميلا ٠ اد كلا زا كالّج» تبل دَثَ

 ملط عر اوُتشلا يف نيِهامجلا م 0 ا يل ؟تناكو

 . اههرْكتو ال
 دكا مكتمل امنع اًهئايَح يف ٍةطْ مغ تح

 ٍريمألا ويهطَت ْنِ رسالألا تمتقو ٠ ا

 لعر 0 ولا» دملك دنهجر رحأا لع تسي اًهِجْوَر

 . ياَجّرِلِل ىَيوط» اي رَخآلا دل

 ها سنروأف 0 0 راسا كب ايت 53

 ب قالا تالا راما ا تاي 1 نإ

 ةاَيَح نأ امك .اًدلاخ اني ال َنوُبيِدَمَل ءاهيف لَمَمْلل وَمن

 اَتاضْرَمُمو تايقئتنمما ذه قير ْنَع ترتد ان لك
 .ةميظعلا ََديَنلا وره ٍلاَمْعُأب
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